
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
------------------------------------------------ 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีเจตนารมณ์ให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล     
มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ท าให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม 
และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  นโยบาย 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการใช้ดุลพินิจ 
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เพ่ือก ากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
  กรอบแนวทางปฏิบัติ 
  กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดใช้ดุลพินิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว           
ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ 

ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอน  
ที่เกี่ยวช้อง 
     1.2 หากพบว่าภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานนั้นๆ  ไม่ทันสมัย
หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจน ามาซึ่งความไม่โปร่งใสเป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน
เสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน ดังกล่าว 
  2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
      2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการ     
ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
      2.2 กรณีการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ    
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุด 
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      2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใจคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือประธานกรรมการทราบ   
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือจ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอดทั้งห้ามมิให้เข้าร่วมประชุม
หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจ าเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจง
และตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม 
      2.4 กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจน
แนวทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ทราบ 
เพ่ือด าเนินการต่อไป  
      2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้หน่วยงานที่ก ากับทรัพย์สินนั้น ท าทะเบียน     
การยืม – การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า 
      2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี ท าหน้าที่ตรวจสอบควบคุม
พัสดุหรือครุภัณฑ์ ของส านักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 
      2.7 มอบหมายกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ทวนสอบการใช้จ่ายและบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
  3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
      3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงระบบคุณ.ธรรม ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาคเป็น
ธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 
      3.2 ก าหนดให้งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จัดท าระบบและเอกสารต่าง  ๆ   
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องสรรหา และคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง              
การพิจารณาความดี ความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่
สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวช้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และ
แผนพัฒนาบุคลากร 
  ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
  กรณีพบว่ามีบุคลากรคนใดในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความ     
ไม่เป็นธรรม และขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว พ.ศ.2555 
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
  2. ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่กล่องรับความคิดเห็น ตั้งอยู่ที่อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว 
 

/3. ส่งข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์… 
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  3. ส่งข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว  http://www.Kubua.go.th/site เฟสบุ๊ค อบต.คูบัว   https://www.facebook.com/ Kubua.go.th  
อีเมล์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  อบต.คูบัว  Kubua@ Kubua.go.th  
  4. ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
    - ทางโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๓๐๑๗๒ 
    - ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ หมู่ที่ 3  ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

  ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนต่างๆ จะน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวน
ข้อเท็จจริง หากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของ
กฎหมายต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   24  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

                 
( นายพจฐณศล  ธนิกกุล ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

http://www.kubua.go.th/

